Bekendmakingen week 3 - 2018

Betreft: vaststelling bestemmingsplan Waarddijk 6A Heerhugowaard
De gemeenteraad van Heerhugowaard heeft op 19 december 2017 het bestemmingsplan Waarddijk 6A
vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Waarddijk 6A in het buitengebied van
de gemeente Heerhugowaard.
Het bestemmingsplan is ongewijzigd gebleven ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan dat ter
inzage heeft gelegen.
Terinzageligging
Het vastgestelde plan ligt met ingang van 8 januari 2018 ter inzage bij de receptie in de hal van het
gemeentehuis aan de Parelhof 1, De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag tot en met
donderdag van 10.00 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 10.00 uur tot 20.00 uur.
Het vastgestelde bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als
u bij zoekterm de naam Waarddijk 6A invult of de volgende code: NL.IMRO.0398.BP69WAARDDIJK6AON01 invult, wordt u direct naar het plan geleid.
Beroepsmogelijkheden
Vanaf 16 januari 2018 kan gedurende een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld door,
- belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan naar voren
hebben gebracht;
- belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een
zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan in te stellen;
Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.
Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet. Indien gedurende de
beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit, naast het beroep, bij de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, ook een verzoek om voorlopige voorziening is
ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Een beroepschrift moet worden gericht aan: De Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’sGravenhage.
Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan: De voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Voor zowel het instellen van beroep als het doen van een verzoek om voorlopige voorziening is
griffierecht verschuldigd.
Heerhugowaard, 8 januari 2018
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard.
03OV03

ONTWERPBESLUIT VASTSTELLING HOGERE WAARDEN WET GELUIDHINDER
Het college maakt in overeenstemming met het bepaalde in artikel 110a van de Wet geluidhinder
bekend dat zij het voornemen heeft hogere waarden vast te stellen van maximaal 53 dB voor het
wegverkeerslawaai voor 6 woningen nog te bouwen woningen aan de Purperreiger die deel uitmaken van
het bouwplan Nieuw Waard te Heerhugowaard.
Het college heeft een aanvraag omgevingsvergunning in behandeling voor bovengenoemd
bouwplan. Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidsbelasting vanwege het
wegverkeerslawaai op de bouwnummers 73 t/m 76 en 97 en 98 op de gevels ter plaatse van de in
benodigde omgevingsvergunning geplande bebouwing hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48
dB.

De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden. Het college kan onder
voorwaarden een hogere waarde vaststellen. Het college heeft het voornemen een hogere
waarde van maximaal 53 dB vast te stellen.
Inzagetermijn
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 17 januari 2018
gedurende zes weken ter inzage. U kunt de stukken inzien via www.heerhugowaard.nl/terinzage of aan
de balie van het gemeentehuis.
Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden naar keuze schriftelijk of
mondeling een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders
van Heerhugowaard.
Indien u dit schriftelijk wilt doen, dient u uw zienswijze te richten aan het college van
burgemeester en wethouders van Heerhugowaard, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard.
Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken bij onze contactpersoon, mevr. S. Smit-Praat, tel:
072-5755214.
Heerhugowaard, 16 januari 2018
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard.
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APV
Ingevolge de Algemene plaatselijke verordening van Heerhugowaard is het niet toegestaan om een
aanhanger/trailer te parkeren op de openbare weg langer dan acht achtereenvolgende dagen. De
volgende vrachtwagentrailer staat reeds geruime tijd geparkeerd op de openbare weg:
-

Locatie: Industrieterrein Zandhorst I ter hoogte van Costerstraat 20. Kenmerken: betreft een
slecht onderhouden witte vrachtwagentrailer met de rode tekst ‘Oliebollen-Gebakkraam’.

Helaas hebben pogingen om de eigenaar van de vrachtwagentrailer op te sporen geen succes gehad.
Derhalve wordt via deze publicatie de eigenaar verzocht de trailer te verwijderen binnen één week vanaf
de datum van deze publicatie. Wanneer de trailer niet verwijderd wordt, gaat de gemeente over tot
verwijdering ervan. Indien de eigenaar daarna alsnog bekend wordt, zal de gemeente de kosten van
verwijdering alsnog op de eigenaar verhalen.
03HV01

Voornemen tot ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerhugowaard hebben het voornemen de
adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen (art. 2.21 en 2.22 wet Basisregistratie Personen).
Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie personen
van de gemeente Heerhugowaard staan ingeschreven. Dat wil zeggen dat zij voor de gemeente,
administratief gezien, verblijven op een onbekend adres en formeel niet meer in Nederland wonen. Zij
kunnen dan geen beroep meer doen op de sociale voorzieningen in Nederland en ook geen officiële
documenten aanvragen. Het betreft de volgende personen:
Naam
C. Kooy
A. Mahti
M.A. Lablans
S.M. Kastanje

Geboortedatum
11-02-1987
31-10-1976
14-01-1983
29-09-1972

J. Koomen
I. El Allati
J.G. Jacobs
F.S. Gerardts
V. van der Meer

07-08-1983
16-01-1994
20-07-1978
09-08-2001
12-01-1995

Staat uw naam hierboven of weet u waar één van de bovengenoemde personen verblijven, neem dan
contact op met de Gemeente Heerhugowaard via tel. 14 072 of mail naar
adresonderzoek@heerhugowaard.nl. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen,
schrijven wij de bovenstaande personen uit.
03BZ03

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
Datum
Ingekomen
04-01-2018
07-01-2018
11-01-2018

Locatie
Aquamarijn 27
Plaetmanstraat 6
van Eedenstraat 7

Werkzaamheden
aanbouw erker voorzijde woning
bouwen carport met stegdoppelplaat
doorbreken 2 leslokalen

Deze aanvragen zijn of worden in behandeling genomen. Het is altijd mogelijk om een aanvraag in te
zien. Belt u even als u van plan bent langs te komen of maak een afspraak via
www.heerhugowaard.nl/afspraak. De frontoffice van de afdeling Omgevingsvergunning is bereikbaar
onder telefoonnummer 14 072

Verleende omgevingsvergunningen/bouwvergunningen
Door burgemeester en wethouders van Heerhugowaard verleende vergunningen:
Datum
verzonden
Locatie
Werkzaamheden
05-01-2018
Dille 11
bouwen veranda
05-01-2018
Costerstraat 18
bouwen plant wax distillation gebouw
09-01-2018
Bergmolen 13
bouwen nieuw schoolgebouw
10-01-2018
Bergmolen 13
het realiseren van een tijdelijke in-/uitrit
10-01-2018
Duizendbladweg 4 t/m 12
(even) en Oostdijk 29F
bouwen 6 woningen
Bezwaar: zie elders op de pagina
Verlenging beslissingstermijn
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard hebben besloten de behandelingstermijn met zes
weken te verlengen voor de volgende aanvragen omgevingsvergunning:
Locatie
Middenweg 257
Zienswijze:

Werkzaamheden
vestigen fitness-studio

Tijdens de genoemde termijn (twee of zes weken) kunnen belanghebbenden een mondelinge of
schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via de administratie van de
afdeling Omgevingsvergunning (tel.nr. 14 072). Van de mondelinge zienswijzen wordt een verslag
gemaakt.
Bezwaar:
Binnen zes weken na datum van verzending van deze vergunningen kan een bezwaarschrift worden
ingediend. Een bezwaarschrift kan alleen schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester
en wethouders van Heerhugowaard, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard.
In dit bezwaarschrift vermeldt u:
uw naam, adres en telefoonnummer;
de datum;
een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
de reden waarom u bezwaar maakt;
uw handtekening.
Daarnaast kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, indien onverwijlde spoed
dit vereist, gelet op de betrokken belangen, aan de rechtbank worden verzocht een voorlopige
voorziening te treffen. Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht
aan de Rechtbank Noord-Holland, sectie Bestuur, Postbus 1621, 2003BR Haarlem.
Bij een verleende omgevingsvergunning voor de onderdelen:
- kappen;
- handeling met gevolgen voor beschermde monumenten;
- slopen;
- werk of werkzaamheden uitvoeren;
moet nog aanvullend worden vermeld dat de vergunninghouders met de werkzaamheden mogen
beginnen, met ingang van de zevende week na dag van bekendmaking (is dag van verzending van
de vergunning aan aanvrager), ongeacht eventueel ingediende bezwaren
Beroep:
Tegen dit besluit kan beroep worden ingesteld. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de
verzenddatum van het besluit zijn ingediend bij de Rechtbank Noord-Holland, sectie Bestuur, Postbus
1621, 2003BR Haarlem. Voor het in behandeling nemen van het beroep is griffierecht verschuldigd.
U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site
voor de precieze voorwaarden.
Daarnaast kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, indien onverwijlde spoed
dit vereist, gelet op de betrokken belangen, aan de rechtbank worden verzocht een voorlopige
voorziening te treffen. Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht
aan de President van de Rechtbank.

APV/Bijzondere wetten
Door Burgemeester ( en wethouders) van Heerhugowaard verleende vergunningen/ontheffingen:
-

-

Roscom Pormotie B.V. een tijdelijke standplaats voor de periode van 7 t/m 10 februari 2018, dit
was eerst van 17 t/m 20 januari 2018, deze laatste periode komt te vervallen, voor informatie
service en dienstverlening van Ziggo op de locatie Raadhuisplein in Heerhugowaard (wijziging
verzonden op 5 januari 2018);
Volendammer Vishandel Ronald Tol, een standplaatsvergunning voor de verkoop van vis op
zaterdag op de locatie nabij A.C, op ’t Landtplantsoen 11 in Heerhugowaard (verzonden 5 januari
2018);

Bezwaar
Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u bezwaar maken. Overweegt u een bezwaarschrift in te
dienen dan verzoeken wij u om eerst contact met ons op te nemen voor een toelichting op het besluit.
Bent u het hierna nog altijd oneens met het besluit dan schrijft u een bezwaarschrift indien voor zover van
toepassing, aan het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester van de gemeente
Heerhugowaard
Dit bezwaarschrift stuurt u binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit naar: postbus 390, 1700 AJ
Heerhugowaard. In het bezwaarschrift moeten tenminste zijn vermeld:
 Uw naam, adres en telefoonnummer
 Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 De reden(en) waarom u het niet eens bent met de beslissing
 De datum waarop u het bezwaarschrift geschreven heeft
Voorlopige voorziening
De uitvoering van het besluit gaat gewoon door, ook al heeft u bezwaar gemaakt. Als u van mening bent
dat een beslissing op uw bezwaarschrift niet kan worden afgewacht, dan kunt u aan de
voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Wanneer deze wordt toegekend door
de rechter, dan kan de uitvoering van het besluit worden uitgesteld tot het moment waarop op uw
bezwaarschrift is beslist.
Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend als u ook een bezwaarschrift
heeft ingediend. Het verzoek stuurt u naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland,
afdeling Publiekrecht, sectie Bestuur, postbus 1621, 2003BR Haarlem. Voor de behandeling van een
verzoek om voorlopige voorziening moet u een bijdrage betalen, het zogenaamde griffierecht.
U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD (elektronische handtekening) nodig.
Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Collecterooster 2018
Het CBF stelt jaarlijks, op voorstel van de Stichting Collecteplan, een rooster vast waarin aan grote
landelijke collecterende fondsen voor hun collecte een periode wordt toegewezen. De fondsen op het
collecterooster krijgen desgevraagd als enige een collectevergunning van de gemeenten voor de
betreffende periode. De 'vrije' perioden zijn beschikbaar voor andere instellingen in onze gemeente.
De Stichting Collecteplan en het CBF hebben in het verleden afgesproken dat op zondag niet wordt
gecollecteerd.
Periode

Organisatie

01-01 t/m
07-01 t/m
14-01 t/m
21-01 t/m
28-01 t/m

06-01
13-01
20-01
27-01
03-02

vrije periode
vrije periode
vrije periode
vrije periode
Hersenstichting Nederland

04-02 t/m
11-02 t/m
18-02 t/m
25-02 t/m
04-03 t/m
11-03 t/m

10-02
17-02
24-02
03-03
10-03
17-03

vrije periode
vrije periode
vrije periode
vrije periode
Jantje Beton
Amnesty Internatioal

18-03 t/m 24-03
25-03 t/m 31-03

Reumafonds
Stichting ZOA

01-04 t/m
08-04 t/m
15-04 t/m
22-04 t/m
29-04 t/m

07-04
14-04
21-04
28-04
05-05

Fonds Gehandicaptensport
Nederlandse Hartstichting
Nationaal Fonds Kinderhulp
vrije periode
vrije periode

06-05 t/m
13-05 t/m
20-05 t/m
27-05 t/m

12-05
19-05
26-05
02-06

vrije periode
Longfonds
Oranjefonds
Prins Bernhard Cultuurfonds

03-06 t/m
10-06 t/m
17-06 t/m
24-06 t/m

09-06
16-06
23-06
30-06

Epilepsiefonds – De Macht van het Kleine
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
Maag Lever Darm Stichting
Het Nederlandse Rode Kruis

01-07 t/m
08-07 t/m
15-07 t/m
22-07 t/m
29-07 t/m

07-07
14-07
21-07
28-07
04-08

vrije periode
vrije periode
vrije periode
vrije periode
vrije periode

05-08 t/m
12-08 t/m
19-08 t/m
26-08 t/m

11-08
18-08
25-08
01-09

vrije periode
vrije periode
vrije periode
vrije periode

02-09 t/m
09-09 t/m
16-09 t/m
23-09 t/m

08-09
15-09
22-09
29-09

KWF Kankerbestrijding
Prinses Beatrix Spierfonds
Nierstichting Nederland
Fonds verstandelijk gehandicapten

30-09 t/m
07-10 t/m
14-10 t/m
21-10 t/m
28-10 t/m

06-10
13-10
20-10
27-10
03-11

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
Nederlandse Brandwonden Stichting
vrije periode
vrije periode
Diabetes Fonds Nederland

04-11 t/m
11-11 t/m
18-11 t/m
25-11 t/m

10-11
17-11
24-11
01-12

Stichting Alzheimer Nederland
NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind)
Nationaal MS Fonds
Leger des Heils Fondsenwerving

02-12 t/m
09-12 t/m
16-12 t/m
23-12 t/m
03OV05

08-12
15-12
22-12
29-12

vrije periode
vrije periode
vrije periode
vrije periode

